
 

١٨/٤/٢٠١٨: فى القاھرة  
٢٠١٨ -٣٨٨صادر   

 مكتب الرئاسة   
 السيد الزميل

  عضو اتحاد الناشرين العرب
 

  ،تحية طيبة وبعد
الناشرين العرب لغط كبير، بإدراج العديد منھم بالقائمة السوداء، بل ھناك من  فقد تردد في اآلونة األخيرة بين الزمالء

ھؤالء الزمالء .. الزمالء الناشرين المعروف عنھم التزامھم بأدبيات المھنة، وأھمھا الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية
، وما ھي إال إشاعات تماًما للحقيقة بالقائمة السوداء، وھذا منافٍ  من صحة إدراجھمباالتصال باالتحاد، ليستوثقوا  بادروا

فلقد اتضح لالتحاد بعد التحري والتقصي، أن مصدر  ..منحرفة ين ضد اتحادھم، يطلقھا قلةٌ ن الجاديلناشرلوبلبلة وإثارة 
التھم إلى لجان إح تممن تم ضبطھم في المعارض العربية، متلبسين بعرض كتب مزورة، وتم ھذه اإلشاعات بعضٌ 

ھؤالء إلى اللجنة العربية  فكرية، وتم تحويلفيھم شكاوي من ناشرين أصحاب حقوق ملكية  تأخرى قدم أو قلةٌ  ،التأديب
.لحماية الملكية الفكرية باالتحاد للتحقيق معھم  

:ونود إحاطتكم علًما باآلتي  
لھا القائمون على ورات السابقة، ولكن لم يفعّ منذ الدأن القائمة السوداء ليست بجديدة، فھي ضمن آليات االتحاد  - ١

 .إدارة االتحاد
تم تفعيل القائمة السوداء في الدورة الجديدة الثامنة بناء على مطلب غالبية الناشرين في ضرورة التصدي لھؤالء  - ٢

ربية بل مطالبتھم االتحاد بمنع المزورين من االشتراك في المعارض الع ،القراصنة الذين يعتدون على حقوقھم
 .أفعالھم عاقبةحرمان المزورين من جني حد أدنى في معاقبتھم ورادع قوي لك

والحمد  بعد إحياء لجنة مديري معارض الكتب العربية مع مجلس اإلدارة، والتي خرجت بالعديد من 
في منع القرارات والتوصيات، وأھمھا التعاون التام بين مديري المعارض العربية واتحاد الناشرين العرب 

 .المزورين من االشتراك في المعارض العربية
 .نيأو مؤلفبعينھا  مؤلفاتأيًضا بل القائمة السوداء ليست مقتصرة على أسماء دور نشر، إن  - ٣
 :توجد آليات صارمة وجادة فيما يوضع في القائمة السوداء على النحو التالي - ٤

إلدارة أو أحد أعضاء اللجنة العربية لحماية ا في مجلس افي كل معرض يوجد ممثل لالتحاد سواء كان عضوً   -  أ
وھذا الممثل يكون  ،مختلف البلدان العربية بخالف رئيسھا من ءعضاأالملكية الفكرية، وعدد أفرادھا عشرة 
 .قد تحدث أثناء المعرض تمشكال ةمنسقًا بين إدارة المعرض واالتحاد ألي

يقوم فإن المنسق مزورة،  هدار نشر تعرض كتب  ةأي فعندما يتقدم أي ناشر بشكوى لمنسق المعرض ضد
ة ويصادر الكتب وربما يغلق الجناح، ويتم التوقيع عالمعرض بعمل محضر إداري بالواق مديرمع  عاونبالت

  .ة الضبطعفيه واق تمن مدير المعرض ومنسق االتحاد ومسئول الجناح الذي تم على المحضر كلّ 



 

التحقيق مع باد، الذي يقوم بتكليف المستشار القانوني لالتحاد المحضر إلى رئيس االتح رفعيُ بعد ذلك 
أية  لديه تالمسئول عن الكتب المزورة، ويسمح له أن يدافع عن نفسه ويقدم المستندات التي تبرئه إذا كان

لثي عليه الواقعة، يحول إلى لجنة التأديب بعد موافقة ث تفإذا أدين وثبت ،وبناء على نتيجة التحقيق معه .أوراق
 .ا لقانون االتحاد، ومنھا وضعه في القائمة السوداءأعضاء مجلس اإلدارة، لتوقيع العقوبة المناسبة، طبقً 

ار نشر قامت بالمستندات الكاملة والصحيحة ضد دناشر بشكوى مؤيدة أي في الحاالت التي يتقدم فيھا   -  ب
رية، للتحقيق في ھذه الشكوى وتوصي بتزوير كتبه، تحول الشكوى إلى اللجنة العربية لحماية الملكية الفك

 مجلس اإلدارة باتخاذ 
ضد ھذا المزور، وال يتخذ المجلس قراًرا بالعقوبة إال بعد موافقة ثلثي األعضاء  مناسبة العقوبة التي تراھا

  .الحاضرين
  .الناجزة تحقيق العدالةبوإجراءات جادة وصارمة كفيلة  امما سبق يتضح أن ھناك طرقً 

المعارض العربية، سببه القائمة  أحدحرم من المشاركة في ـمنع أو تُ ـيس كل دار نشر تُ ل أنه من توضيحوأيًضا البد 
أن أو أسباب أمنية أو عدم احترام شروط المشاركة بالمعرض سابقًا أو  ةضيق المساحبسبب  المنعكان فربما  ،السوداء

  .منشورات دار النشرمستوى ضعف  أتإدارة المعرض ر
لم توضع على القائمة لبعض الزمالء،  ض دور النشر التي اعتدت على حقوق الملكية الفكريةھناك بعأن  - ٥

 .نظًرا ألن التحقيقات مازالت سارية ،السوداء
عدم االلتزام بسداد اشتراك أيًضا على على حماية الملكية الفكرية، بل  فقط ليست القائمة السوداء قاصرة - ٦

من المعارض، طبقًا لقرارات وتوصيات اجتماعات مديري معارض الكتب يكون سببًا في المنع الذي المعارض 
 .العربية واتحاد الناشرين العرب

 ا منھمظنًّ  ،رغم ما يثيره بعض المزورين من إشاعات وبلبلة بين الناشرين الشرفاء ضد اتحاد الناشرين العرب - ٧
محاربتھم والحد من  نن يثني االتحاد عاضى االتحاد عن جرائمھم، فإن ذلك لغمن العقاب أو يت قد يفلتون أنھم

  .سيظل االتحاد لھم بالمرصاد حتى يحافظ ويرتقي بصناعة النشر العربيوشرھم، 
 الحازم اتحادھم في التصدي تعاونوا معوأخيًرا نأمل من الناشرين الجادين الملتزمين بآداب وسلوك مھنة النشر أن ي

وھذا يؤكد أن  ،فزعھم التي تعبر عناإلشاعات والبلبلة  يلجأون إلىلھؤالء القراصنة الذين يدمرون صناعة النشر، و
.االتحاد يسلك الطريق السليم في الحفاظ على مھنة النشر  

  ،اإلحترام وافروتفضلوا بقبول 
  

  رئيس االتحاد                  األمين العام
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